
Bestyrelsesprotokol – Mandag den 23.09.2013 

Bolilmark Grundejerforening 
 

 
Mødested:         Henry Jensen, Lindedal 11A, 6200 Aabenraa 
 
Deltagere:          Henry Jensen(HJ),Flemming Dahl (FD),Jørgen Gram Hansen(JGH),Horst Dehnbostel (HD) 
                           Niels Christiansen(NC)   
 
Afbud:                Ingen 
 
Indkaldt af:        Henry Jensen 
 
Referent:           Horst Dehnbostel 

 

 

DAGSORDEN:  

 
1: Godkendelse/opfølgning af referat fra sidste møde 
2: Meddelelser / orientering fra formanden 
3: Orientering fra kasserer 
4: Orientering fra veje og stiudvalg 
5: Orientering fra grøfter og stemmeværksudvalg, samt posthus 
6: Eventuel 
7: Næste møde 
 
 
Ad1: 
 
Referatet blev godkendt. 
 
 
Ad 2: 
 
Orientering:  
Vi har modtaget nyhedsbrev fra foreningen Danske Sommerhusudlejere som bl.a. gør opmærksom på 
rigtigheden af BBR-meddelelsen, tjek af avancen ved udlejning i EURO samt vigtigheden for 
internetadgang i sommerhuset. 
Udlejeforening opfordrer os til at blive medlem, men vi har ingen intension om at melde os ind i 
foreningen Danske Sommerhusudlejere, da vi er medlem af Fritidshus-ejernes Landsforening. For de 
som måtte være interesseret i at blive medlem kan link fra vores hjemmeside 
http://www.grundejerforening-bolilmark.dk/links.shtml bruges. Tønder forsyning har opfordret 
sommerhusejerne til at fjerne eget grenaffald med hensyn til brandfare. Containerpladsens plads for 
grenaffald har døgnåben, så følg op på opfordringen. 
På spørgsmål om fibernet fra SE, kan oplyses at det kun kan blive til noget hvis min. 35 % af Bolilmarks 
sommerhusejere giver tilsagn om tilslutning. Vi har modtaget en klage vedr. kørsel med SECWAY 
(tohjulet el-løbehjul) som tilsyneladende ødelægger vejen. Bestyrelsen har ingen mulighed for at 
forhindre kørslen. Fritidshusejernes landsforening afholder 26.-27. okt. 2013 generalforsamling/40 års 
jubilæum i Bræstrup. Formand Henry Jensen og kasserer Flemming Dahl deltager. 
 
 
Ad 3: 
 
Orientering 
Gennemgang af driftsregnskab for 2013. Kontingentopkrævning kommer fremover via PBS 
betalingsservice pr. 1. november 2013, Alle husejere bedes at tilmelde sig denne ordning. 



Som tidligere oplyst vil kontingentet deles op p.g.a. ændring af regnskabsår (vedtaget på 
generalforsamlingen). 
Opkrævning denne gang er på Kr. 285,00, herefter helårligt Kr. 425,00. 
Der er for tiden 2 sommerhusejere, som ikke har betalt kontingent. De er afgivet til inkasso via advokat 
og blevet rykket 2 gange med tillæg af inkassogebyr. Der er ingen reaktioner fra dem. Bestyrelsen er 
enig i at fortsætte med sagerne (trods højere omkostninger) idet det er en principsag. 
 
 
Ad 4: 
 
Orientering 
Der er konstateret store huller på Ringvejen. Tønder kommune har fået besked vedr. 
reparation/vedligeholdelse af Ringvejen. Tønder forsyning kigger på forholdene. Skal laves inden 
frosten kommer. Vedligeholdelse af stikvejene er som tidligere oplyst, noget som husejerne på vejene 
selv skal sørge for. 
 
 
 
Ad 5: 
 
Orientering 
Bestyrelsen overvejer at rense grøfterne hvert år. Jørgen indhenter pris/tilbud på det, hvorefter 
bestyrelsen tager stilling til det. Mange postkasser er i en sørgelig forfatning. Bestyrelsen henstiller til 
ejerne at ordne deres postkasser, idet vi vil poste referater/vedtægter til dem som ikke har adgang til at 
se dem på nettet. 
 
 
 
 
Ad 6: 
 
Eventuel 
Forslag om at starte næste generalforsamling lidt tidligere. F.eks. Kl. 14.30.  
 
 
 
Ad 7: 
 
Næste møde 
Ingen dato fastlagt. Henry sender mail til bestyrelsesmedlemmerne med forslag til dato for næste møde 
på et senere tidspunkt. 
 
 
 

Mødet blev afholdt i god ro og orden og sluttede Kl. 21.00. 


